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 Ռուս լան Ա.  Ցա կան յան
 Պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ 
ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԵՐՔԻՆ ԱռԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ԱՍՈՐԵՍՏԱՆՈՒՄ 

 Թիգ լաթ պա լա սար III-ի (մ.թ.ա. 745-727թթ.) օ րոք*

 Բա նա լի բա ռեր – Ա սո րես տան,  Թիգ լաթ պա լա սար III, 
զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն, վե րաբ նա կե ցում, ներ քին 
քա ղա քա կա նութ յուն,  Մի ջա գետք,  Բա բե լոն, Ու րար տու։

Մուտք
Ա սո րես տա նի պե տա կան կա ռու ցա կար գում ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն 

ու նե ցող եր ևույթ նե րից էր զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րի ու վե րաբ-
նա կե ցումն ե րի քա ղա քա կա նութ յու նը (nas/šāḫu)1, ո րը դար ձել էր Ա սո րես-
տա նի ար տա քին ու ներ քին քա ղա քա կա նութ յան բնո րոշ ա ռանձ նա հատ-
կութ յու նը:

Աս սու րա կան ռազ մա կան բնույ թի տա րեգ րութ յուն նե րի հա մա տեքս տում 
դժվար չէ նկա տել, որ ռազ մար շա վներն ու տե ղա հա նութ յուն նե րը Ա սո րես-
տա նի պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ան քակ տե լի մաս են դար ձել Թու  կուլ-
  տի-ա պիլ-Է շար րա ( Թիգ լաթ պա լա սար) III-ի (մ.թ.ա. 745-727 թթ.) կա ռա  վար-
 ման ժա մա նակ նե րից սկսած2 և  շա րու նակ վել են մինչև Սին-ախ  խե-է րիբ 
( Սի նախ խե րիբ) թա գա վո րի (մ.թ.ա. 705-681 թթ.) կա ռա վար ման շրջա նը: Հե-
տա գա յում՝ Աշ շուր-ա խա-իդ դի նա յի (Ա սար խադ դոն) (մ.թ.ա. 681-669 թթ.) և 
Աշ շուր-բա նի-ապ լի (Աշ շուր բա նի պալ) (մ.թ.ա. 669-627 թթ.) կա ռա վար ման 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում, նման մի տու մը սկսել է թու լա նալ, ա պա և 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 10.08.2018։
1 Տե՛ս Ցականյան ռ., Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և Հայկական լեռնաշխարհում 
մ.թ.ա. VII-VI դդ., Եր., 2018, էջ 18-26; նույնի՝ Զանգվածային վերաբնակեցումների քաղաքականությունը 
Ասորեստանում և Վանի թագավորությունում (Ք.ա. VIII-VII դդ.), ՄՄԱԵԺ, XXIX, 2014, էջ 49, N 53:
2 Տե՛ս Oded B., op. cit., pp. 2, 19; Gallagher R. W., Assyrian Deportation Propaganda, State Archives Assyria Bulletin, 
VIII/2, 1994, pp. 57-65; Ցականյան ռ., Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը …, էջ 18; նույնի՝ Զանգվածային 
վերաբնակեցումների քաղաքականությունը …, էջ 48:
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 պե   տու թ յա նը հա մա կած ար տա քին քա ղա քա կան ճգնա ժա մի պատ ճա ռով դա-
դա րել է:  Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ հա ճախ նման քա ղա քա կա-
նութ յան կի րա ռու մը փոր ձում են տես նել այլ պե տութ յուն նե րում և  ա վե լի վաղ 
ժա մա նա կաշր ջան նե րում: Այս պես, Բ. Օ դե տը նշում է, որ զանգ վա ծա յին տե-
ղա հա նութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յու նը կի րառ վել է Ա սո րես տա նում մինչ 
Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի գա հա կա լութ յու նը, ա վե լաց նե լով, որ բնակ-
չութ յան լայ նա մասշ տաբ տե ղա հա նութ յուն նե րը հայտ նի էին դեռևս Ե գիպ-
տո սում,  Խեթ թա կան տե րութ յու նում3 և  Մի ջա գետ քում, սա կայն միայն Նոր-
աս սու րա կան ժա մա նա կաշր ջա նում այն վե րած վեց սո վո րա կան եր ևույ թի։ 
 Դա օ տար ժո ղո վուրդ նե րին իշ խե լու մի ջոց էր՝ հե ռու գնա ցող քա ղա քա կան, 
ժո ղովր դագ րա կան ու մշա կու թա յին հետ ևանք նե րով4: Իսկ ա հա Ա. Կ. Գ րեյ-
սո նը գտնում է, որ այն սկսվել է կի րառ վել Ա սո րես տա նում՝ սկսած Աշ շուր-
նա ծիր-ապ լի II-ի (մ.թ.ա. 884-859 թթ.) կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նից5:

 Մեր նախ կին աշ խա տանք նե րից մե կում նշել ենք, որ պե տա կան մա կար-
դա կով նման քա ղա քա կա նութ յան զանգ վա ծա յին կի րա ռու մը սկիզբ է ա ռել 
 Բիայ նի լի-Ու րար տո ւում6։ Իսկ ա հա Ա սո րես տա նում այն կի րառ վել է Թու-
կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի օ րոք երկ րում կա տար ված ռազ մաքա ղա քա կան 
բա րե փո խումն ե րի արդ յուն քում, ուս տի չենք բա ցա ռել նման քա ղա քա կա-
նութ յան հնա րա վոր փո խա ռու մը Ու րար տո ւից:  Պետք է նշել նաև, որ մինչ 
 Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի կա ռա վա րու մը այս քա ղա քա կա նութ յու նը 
մուտք չի գոր ծել պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան օ րա կարգ, իսկ ռազ մա-
գե րի նե ր վերց նելն ու նրանց Ա սո րես տան կամ որ ևէ այլ երկ րի տա րածք 
տե ղա փո խու մը չի կա րե լի դի տար կել որ պես զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ-
յուն7:

1.  Զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան 
մե թոդ ներն ու բնույ թը

Մ.թ .ա. 745-ին Ա սո րես տա նում պա լա տա կան հե ղաշրջ ման արդ յուն քում 
և  ըստ եր ևույ թին, աս սու րա կան բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա տար (turtānu) 
 Շամ շի-ի լո ւի (Šamšī-ilu)8 ապս տամ բութ յան հետ ևան քով իշ խա նութ յու նը ան-
ցավ  Հին Ար ևել քի պատ մութ յան կար կա ռուն դեմ քե րից մե կին՝ Թու կուլ տի-
ա պիլ-Է շար րա (mTukultī-apil-Ešárra9) III-ին (մ.թ.ա. 745-727 թթ.):  Նա գահ 
3 Վերջերս հրատարակած իր աշխատություններից մեկում Ռ. Ղազարյանն անդրադառնալով Խաթթիում 
Մուրսիլի II-ի կողմից կատարված տեղահանությունների պատճառներին՝ իրավացիորեն նշում է, որ 
արքայի համար անհրաժեշտ էր բնակեցնել համաճարակի պատճառով բնակչության մեծ կորուստ կրած 
տարածքները: Տե՛ս Ղազարյան ռ., Խաթթիի Մեծ արքա Մուրսիլի II-ը և նրա ժամանակաշրջանը, ՄՄԱԵԺ, 
XXIX, 2014, էջ 34-35:
4 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 2.
5 Տե՛ս Grayson A.K., Assyria: Ashur-Dan II to Ashur-Nirari V (934-745 B.C.), The Cambridge Ancient History, 
III/1,1982, pp. 253-259.
6 Տե՛ս Ցականյան ռ., Զանգվածային վերաբնակեցումների քաղաքականությունը …, էջ 48:
7 Տե՛ս Tsakanyan R., Tiglath-Pileser III (745-727B.C.): Mass deportations and resettlements policy in Assyria, 
«Բանբեր Հայագիտության», 2018, N 1 (16), էջ 116-120; նույնի՝ Միջինասորեստանյան տերության արտաքին 
և ներքին քաղաքականության որոշ հարցերի շուրջ, ՄՄԱԵԺ, XXXI, 2018, էջ 29-32:
8 Տե՛ս Grayson A. K., op. cit., p.278. Mattila R., The King’s Magnates. A Study of the Highest Officials of the Neo-
Assyrian Empire, State Archives Assyria Studies, Vol. XI, Helsinki, 2000, p. 110f.
9 Տե՛ս Reallexikon der Assyriologie  und Vorderasiatischen Archäologie, Ed. M. P. Streck, 14/1-2, Berlin-Leipzig: 
Walter de Gruyter, 2014, S. 21-24; The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, Vol. 3, Part II, ed. by H. 
D. Baker, Helsinki, 2011, p. 1328ff.; Millard A., The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612 B.C., SAAS, Vol. II, 
Helsinki, 1994, p. 43; Grayson A. K., Assyrian and Babylonian Chronicles, Texts from Cuneiform Sources, vol. VI, 
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բարձ րա ցավ՝«վերց րեց գա հը», մ. թա. 745-ի Այ յա րու10 ամ սի 13-ին, Ար րապ-
խա յի կա ռա վա րիչ  Նա բու-բե լու-ու ծու րի է պո նի մա տի ժա մա նակ11:

 Գա հին բազ մե լուց ան մի ջա պես հե տո  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի 
գլխա վոր խնդիրն էր ա նընդ մեջ պա տե րազմն ե րի արդ յուն քում դա տարկ-
ված ու լքված տա րածք նե րի վե րաբ նա կե ցու մը, երկ րի տնտե սութ յան և 
 բա նա կի վե րա կանգ նու մը:  Միայն այս խնդիր նե րի կար գա վոր ման արդ յուն-
քում էր հնա րա վոր վե րա կանգ նել երկ րի նախ կին քա ղա քա կան ու տնտե-
սա կան հզո րութ յու նը: Ն րա ե ռան դուն գոր ծու նեութ յան շնոր հիվ, կա ռա վար-
ման հենց ա ռա ջին տա րում կա տար վե ցին ռազ մա-քա ղա քա կան բա րե փո-
խումն եր12, ո րոնց արդ յուն քում Ա սո րես տա նը կա րո ղա ցավ դուրս գալ քա-
ղա քա կան այն քաո սից, ո րում հայտն վել էր շուրջ կես դար ա ռաջ: Վե րա-
դա սա վո րե լով ու ժե րը՝  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը սկսեց ակ տի վո րեն 
զբաղ վել Ա սո րես տա նի մի ջազ գա յին դիր քե րի ամ րապնդ ման խնդրով: 
 Մեր ձա վոր Ար ևել քում Ա սո րես տա նի դիր քե րը վե րա կանգ նե լու հա մար Թու-
 կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը հա ջող ար շավն եր կազ մա կեր պեց աշ խար հագ-
րա կան բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով: Ա ռա ջին հար վածն ի րենց վրա վերց րե ցին 
Ա սո րես տա նի և  Բա բե լո նիա յի սահ մա նա յին շրջան նե րում բնակ վող ա րա-
մեա ցի նե րը, ա պա նա շարժ վեց դե պի Ի րա նա կան բարձ րա վան դա կի հյու սիս 
արևմտ յան հատ վա ծը և ն վա ճեց  Պար սո ւան և  Բիթ- Խամ բան, ո րոնք շու տով 
վե րած վե ցին աս սու րա կան նա հանգ նե րի13:  Վեր ջին նե րիս նկատ մամբ տա-
րած հաղ թա նա կից հե տո,  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը նրանց իր բա նա-
կի շար քե րը ներգ րա վեց որ պես հետ ևա կա յին ներ14: Իսկ մեկ տա րի անց՝ 
մ.թ.ա. 743-ին  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը Ա սո րի քում ջախ ջա խեց Ու-
րար տո ւի և ն րա դաշ նա կից նե րի զոր քե րին: 

Ա մեն մի ռազ մա կան հա ջո ղութ յուն հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձեռ նում հա-
մալ րե լու և  քա նա կա պես մե ծաց նե լու աս սու րա կան բա նա կի թի վը: Ռազ-
մա կան բա րե փո խումն ե րից հե տո աս սու րա կան բա նա կը դար ձավ ա ռա վել 
ար հես տա վարժ, զին վո րա կան գոր ծը փաս տա ցի դառ նում էր մաս նա գի-
տութ յուն: Այս ա մենն Ա սո րես տա նին հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց ու նե նալ 
կա յուն և մշ տա կան բա նակ: Ըստ Բ. Օ դե տի՝ ա սո րես տան յան բա նա կում 
կադ րա յին քա ղա քա կա նութ յան մշտա կան տար րե րից է ե ղել վա սա լա կան 
կախ ման մեջ գտնվող երկր նե րից զո րա կո չի ներ հոս քը՝ որ պես Ա սո րես տա-
նին տրվող հար կի տե սակ, ինչ պես նաև նվաճ ված երկր նե րի բա նակ նե րում 
ծա ռա յած և  ա պա տե ղա հան ված տղա մարդ կանց զո րա կո չու մը ա սո րես-

Locust Valley, New York, 1975, p. 248; Brinkman J. A., A Political History of Post-Kassite Babylonia 1158-722 B.C., 
Roma, p. 240, n. 1544; Ցականյան ռ., Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը …, էջ 252:
10 Աքքադական օրացույցի երկրորդ ամիսը, համապատասխանում է ապրիլ-մայիս ամիսներին: Տե՛ս Ցա-
կանյան ռ., Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը …, էջ 275:
11 Տե՛ս Tadmor H., Yamada Sh., The Royal Inscriptions of Tiglath-Pileser III (744-727 BC) and Shalmaneser V (726-
722 BC), The Royal Inscriptions of Neo-Assyrian Period (այսուհետ՝ RINAP), Volume 1, Winona Lake: Eisenbrauns, 
2011, N 16, l. 24; Glassner J.-J., 2004, Mesopotamian Chronicles, Atlanta, 2004, p. 173; Millard A., op. cit., pp. 59, 
103; Zawadzki S., The Revolt of 746 B.C. and the Coming of Tiglath-Pileser III to the Throne, SAAB, VIII/1, 1994, 
pp. 53-54.
12 Տե՛ս Ցականյան ռ., Զանգվածային վերաբնակեցումների քաղաքականությունը …, էջ 46-49:
13 Տե՛ս RINAP 1, N 9, ll.12-13; Cole S. W., Nippur in Late Assyrian Times c. 755-612 BC., SAAS, Vol. IV, Helsinki, 
1996, p. 70f.; Grayson A. K., Assyria: Tiglath-pileser III to Sargon II (744-705 B.C.), CAH, III/2, 1991, p. 80f.
14 Տե՛ս Dezső T., The Assyrian Army, I: The Structure of the Neo-Assyrian Army as Reconstructed 
from the Assyrian Palace Reliefs and Cuneiform Sources, 1. Infantry, Budapest, 2012, p. 152f. 
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տան յան բա նակ15: 
 Վար չա կան բա րե փո խումն ե րի արդ յուն քում նվաճ ված տա րածք նե րի 

նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յունն ար մա տա կան փո փո խութ-
յան են թարկ վեց16: Այդ փո փո խութ յու նից ան մասն չէին մնա լու նաև այն 
կոնկ րետ տա րածք նե րի բնա կիչ նե րը, ո րոնց նկատ մամբ սկսվեց našāḫu-ի 
քա ղա քա կա նութ յան զանգ վա ծա յին կի րա ռու մը՝ քա ղա քա կան և տն տե սա-
կան հեն քով:  Փաս տա ցի  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի առջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րից էր Ա սո րես տա նը դարձ նել իր նա խա դե պը չու նե ցող տնտե սա-
պես հզոր կայս րութ յուն, որ տեղ կար ծես թե չէին լի նե լու ընդգծ ված էթ նի-
կա կան տար բե րութ յուն ներ և  պե տութ յու նը հե տա գա յում ըն թա նա լու էր 
հա մա հար թեց ման ճա նա պար հով:  Նա ոչ միայն նա խա ձեռ նում էր վե րաբ-
նա կե ցումն ե րը, այլև պաշ տո նա պես խրա խու սում էր սահ մա նա փակ միգ-
րա ցիա նե րը պե տութ յան ներ սում: Աս սու րա կան էթ նո քա ղա քա կա նութ յան 
հիմն ա կան նպա տակն էր կայս րութ յան տա րած քում հո մո գեն հա սա րա կութ-
յան ստեղ ծու մը մեկ ընդ հա նուր մշա կույ թով17:

Այս ա մե նը մեզ հիմք է տվել են թադ րե լու մի այն պի սի ռազ մա կան մե-
քե նա յի գո յութ յան մա սին, որը ակ տիվ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հրա-
հանգ ներ տա լուց բա ցի, պետք է զբաղ վեր նաև էթ նիկ հար ցե րով: Գտ նում 
ենք, որ այն կա րող էր կենտ րո նա ցած լի նել «պա լա տա կան վար չութ յու նում», 
որ տե ղից ղե կա վար վում էր պե տութ յու նը՝ rab ummâni-ի մի ջո ցով18 և  ի րա-
կա նաց վում էր «lúmušarkisu»-ի գլխա վո րութ յամբ19: Ըստ եր ևույ թին «rab 
ummâni»-ի գոր ծա կա լութ յու նը կա րե լի է հա մե մա տել  Սա սան յան Ի րա նում 
և  Մեծ  Հայ քում առ կա «hazārapati (hazāruft, hazārbed, հա զա րա պետ)» 
գոր ծա կա լութ յան հետ, և  որն էլ ըստ եր ևույ թին հա մա պա տաս խա նում էր 
հու նա կան χιλίαρχος-ի գոր ծա կա լութ յա նը20:

 Լուրջ ու շադ րութ յուն էր դարձ վում տե ղա հան ված նե րի ճա նա պար հա յին 
խնդիր նե րին և ն րանց սննդի ա պա հով մա նը: Այն ի րա կա նաց վում էր 
«lúqurbūtu»21 տիտ ղո սը կրող պաշ տոն յա յի մի ջո ցով: Ինչ պես եր ևում է աս-
սու րա կան բարձ րա քան դակ նե րից՝ վե րաբ նա կեց վող նե րը դե պի նոր բնա-
կութ յան վայ րեր են ու ղեկց վել աս սու րա կան զին վոր նե րի և  օ ժան դա կող 
զոր քե րի կող մից22: 

15 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 50; Dalley S., Foreign Chariotry and Cavalry in the Armies of Tiglath-Pileser III and 
Sargon II, Iraq, N 47,1985, pp. 31-48.
16 Տե՛ս Ցականյան ռ., Զանգվածային վերաբնակեցումների քաղաքականությունը …, էջ 49:
17 Տե՛ս Parpola S., National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyria Identity in Post-Empire 
Times, Journal of Assyrian Academic Studies, vol. XVIII, N 2, 2004, pp. 7, 10f.
18 Տե՛ս Ցականյան ռ., Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը …, էջ 21:
19 Տե՛ս The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, Gelb I.J.; Oppenheim A.L., 
et. al. (ed.), Vol. 10, M2, 1977, p. 260f.; Oded B., op. cit., p. 39; Dezső T., The Assyrian Army, I: The Structure 
of the Neo-Assyrian Army as Reconstructed from the Assyrian Palace Reliefs and Cuneiform Sources, 2. Cavalry and 
Cariotry, Budapest, 2012, pp. 43f., 122ff.
20 Տե՛ս Ցականյան ռ., Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը …, էջ 21:
21 Տե՛ս The Assyrian Dictionary…, Vol. 13, Q, 1982, p. 315 ff.
22 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 39.
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2.  Տե ղա հան ված և  վե րաբ նա կեց ված բնակ չութ յան սո ցիա լա-
կան դրութ յու նը

Ն վաճ ված տա րածք նե րից տե ղա հան ված և Ա սո րես տա նի տար բեր շրջան-
նե րում վե րաբ նա կեց ված բնակ չութ յան կար գա վի ճա կը պետք է ի րա վա կան 
ձևա կեր պում ստա նար: Ակն հայ տո րեն նրանց ստրուկ ներ չի կա րե լի ան վա նել: 
Իհար կե, Ա սո րես տա նում կա յին ստրուկ ներ, բայց կար ծում ենք դրանց թի վը 
բա վա կա նին փոք րա թիվ է ե ղել, իսկ վե րաբ նա կեց վող նե րը, ինչ պես կհա մոզ-
վենք հե տա գա յում՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ նրանք հաս տատ վում էին 
ար քա յա կան, տա ճա րա յին և  նույ նիսկ մաս նա վոր ան ձանց հո ղա տա րածք նե-
րում և  ըստ Ի. Մ. Դ յա կո նո վի՝ հա մար վում էին warduša šarrim՝ ար քա յա կան 
ստրուկ ներ23, սա կայն մեծ մա սը անձ նա պես ա զատ էր և  ակն հայ տո րեն 
ստրկութ յան չէր տար ված: Ն րանք ի րա վա կան տե սանկյ ու նից հա վա սար վում 
էին «Ա սո րես տա նի մարդ կանց»՝ nišē mātAššur կամ «երկ րի մարդ կանց»` nišē 
māti հետ` «it-ti UN.MEŠ (nišē) KUR.Aš-šur am-nu-šu-nu-ti» («ես նրանց հա-
մա րե ցի որ պես Ա սո րես տա նի մար դիկ»24): Ուստի նրանք  փաս տա ցի հա-
մար վում էին Ա սո րես տա նի ա զատ քա ղա քա ցի՝ awīlum, սա կայն սկզբուն-
քո րեն տար բեր վում էին բնիկ աշ շուր ցի նե րից՝ mar’ē mātAššur` «Ա սո րես տա-
նի զա վակ նե րից»25: Ն րանք կա րող էին շար ժա կան և  ան շարժ գույք ու նե-
նալ, զին վո րագր վել աս սու րա կան բա նա կում, վա րել ինք նուր ույն տնտե-
սութ յուն և  նույ նիսկ սե փա կան ծա ռա ներ պա հել26:

 Վե րո շա րադր յա լը մեզ հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ տա րա ծաշր ջա-
նա յին տե րութ յան ա ռա ջաց մա նը զու գա հեռ, զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ-
յուն նե րի ու վե րաբ նա կե ցումն ե րի քա ղա քա կա նութ յան կի րա ռու մը որ պես 
պե տութ յան քա ղա քա կա նութ յան բաղ կա ցու ցիչ մաս՝ ի րե նից մի տե սակ էթ-
նի կա կան ձու լում՝ assyrianization էր ներ կա յաց նում27, այ սինքն՝ աս սու րա-
կան կայս րութ յան տա րած քում բնակ վող յու րա քանչ յուր բնա կիչ ա ռանց 
էթ նի կա կան խտրա կա նութ յան հա մար վել է «ա սո րես տան ցի»:  Վեր ջին 
ա ռու մով Ս.  Պար պո լան նշում է, որ չնա յած Ա սո րես տա նի էթ նի կա կան բազ-
մա զա նութ յա նը՝ այն ե ղել է հա մա չափ հա մա կարգ ված քա ղա քա կան կազ-
մա կեր պութ յուն, հստա կեց ված և  լավ վե րահսկ վող ու պահ պան վող սահ-
ման նե րով՝ հա մար վե լով որ պես մեկ ամ բող ջութ յուն՝ «Աշ շու րի եր կիր», ո րը 
աս սու րա կան ար քա նե րը ձգտում էին ընդ լայ նել: Ար տա քին աշ խար հում 
տե րութ յու նը պետք է հան դես գար որ պես միաս նա կան, միա ձույլ ամ բող-
ջութ յուն, ո րի բնա կիչ նե րը, ա ռանց վա րա նե լու և  ան կախ ի րենց էթ նիկ ծա-
գու մից՝ հա մար վում էին ա սո րես տան ցի ներ28:  Քիչ այլ է Բ. Օ դե տի մո տե-
ցու մը. նա նշում է, որ ա սո րես տան ցի նե րը հաղ թող էին, տի րա կալ, իսկ 
մնա ցած ազ գե րը պետք է են թարկ վեին նրանց, ցան կա ցած փորձ թո թա փե-

23 Տե՛ս Diakonoff I. M., The Cities of the Medes, M. Cogan, I. Eph’al (eds.). Ah, Assyria, Studies in Assyrian History 
and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, Scripta Hierosolymitana, XXXIII, Jerusalem, 
1991, p. 19.
24 RINAP 1, N 5, l. 4; N 6, l. 4; Շարրու-կին (Սարգոն) II-ից (մ.թ.ա. 722-705 թթ.) հետո արտահայտությունը 
դադարում է կիրառվել: Արտահայտության մանրամասն քննարկումը տե՛ս Oded B., op. cit., pp. 81-91; Parpola 
S., op. cit., p. 13 n. 38.
25 Parpola S., op. cit., p. 13 n. 37. 
26 Տե՛ս Oded B., op. cit., pp. 75-115.
27 Տե՛ս Ցականյան ռ., Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը …, էջ 23:
28 Տե՛ս Parpola S., op. cit., p.5f.
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լու Ա սո րես տա նի լու ծը դա տա պարտ ված էր ան հա ջո ղութ յան: Ոչ մի եր կիր 
հա վա սար չէր Ա սո րես տա նին, և  ցան կա ցած պայ մա նա գիր վա սա լա կան 
պայ մա նա գիր էր29:

Այս ա մե նը ոչ միայն քա ղա քա կա նա պես բա վա կա նա չափ թու լաց նում էր 
նվաճ ված տա րա ծաշր ջա նները և ն վա զեց նում հե տա գա ըմ բոս տութ յան հա-
վա նա կա նութ յու նը, այլև ա սո րես տա ն ցի նե րին տա լիս էր ըն դար ձակ տա-
րածք ներ, ո րոնք կա րող էին շնորհ վել բարձ րա տոհ միկ նե րին, նա հան գա-
պե տե րին, զին վո րա կան նե րին՝ դրա նով հան դերձ ստեղ ծե լով բա վա կա նին 
արդ յու նա վետ վար չա կան կազ մա կեր պութ յուն30:  Քա ղա քա կան ա ռու մով 
տե ղա հա նութ յուն նե րի գլխա վոր նպա տակ նե րից էր նաև Ա սո րես տա նի սահ-
մա նա մերձ շրջան նե րում վե րաբ նա կեց վող նոր բնա կիչ նե րով ստեղ ծել պե-
տութ յան հա մար կա յուն պատ վար: Ար քան նրանց հո ղա տա րածք ներ էր 
հատ կաց նում և  ա պա հո վում կեն ցա ղա յին ո րոշ հար ցե րում31:

3.  Սո ցիա լա կան կազ մը
 Հա կա ռա կորդ նե րի նկատ մամբ բռնութ յուն նե րը, թա լանն ու ա վե րումն ե րը, 

զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն ներն ու վե րաբ նա կե ցումն ե րը՝ պա տե րազմ-
նե րի հա մա տեքս տում, միահ յուս վում էին աս սու րա կան ար քա նե րի բա րի 
կամ քի հետ: Ինչ պես վկա յում են փաս տե րը, ա սո րես տան ցի նե րը ձգտում էին 
տե ղա հա նութ յուն նե րին տալ ոչ թե պատ ժիչ բնույթ, այլ դրանք դի տար կել 
որ պես ա զատ կամ քի ար տա հայ տութ յուն:  Տե ղա հա նութ յուն նե րը կա տար վում 
էին ոչ թե կա մա յա կա նո րեն, այլ հա տուկ մշակ ված ծրագ րով՝ ընտ րո վի կար-
գով և  հա տուկ նպա տակ նե րով: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ նա խօ րոք 
ո րոշ վում էր, թե ինչ պի սի սո ցիա լա կան խմբե րի և  ար հես տի տեր մարդ կանց 
պետք է տե ղա հա նեին: Այս ցան կում ա ռաջ նա կարգ տեղ ու նեին քա ղա քա յին 
վեր նա խա վը, գիտ նա կան նե րը, ար հես տա գործ վար պետ նե րը և  այլն: 

 Վե րո շա րադր յա լը մեզ հիմք է տա լիս կար ծե լու, որ ա սո րես տան յան ար-
քա նե րը ձգտում էին ա ռա վե լա գույն չա փով օգ տա գոր ծել նվաճ ված տա րածք-
նե րի մտա վոր և  ֆի զի կա կան նե րու ժը: Այս ա մենն ուղղ ված էր պե տութ յան 
քա ղա քա կան կա ռու ցա կար գի, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին կա յու նութ յան 
ա պա հով մա նը:  Դեռ ա վե լին, պե տութ յան տնտե սա կան աճն ա պա հո վե լու 
հա մար անհ րա ժեշտ էր նաև հա տուկ քա ղա քա կա նութ յուն, ըստ ո րի ոչ միայն 
կբնա կեց վեին պե տութ յան ծայ րա գա վա ռա յին բնա կա վայ րե րը, այլև կհիմն-
վեին նո րե րը, կբա րե լավ վեին տնտե սա կան կա պե րը ծայ րա գա վառ նե րի և 
 կենտ րո նի միջև: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն ներն 
ու վե րաբ նա կե ցումն երն ու նեին քա ղա քա կան ու տնտե սա կան մեծ նշա նա-
կութ յուն, և  աս սու րա կան ար քա ներն ա մեն կերպ ձգտում էին վե րաբ նա-
կեց վող նե րի հե տա գա ճա կա տա գի րը կա պել նոր բնա կա վայ րի հետ, այն 
մե ծ  մա սամբ չտվեց սպաս վող արդ յուն քը և  մաս նա վո րա պես ա րա մեա ցի-
նե րի ու հրեա նե րի ա ռու մով դա կա րե լի է ան գամ ձա խող ված հա մա րել: 
 Փաս տա ցի փո խե լով տվյալ տա րա ծքի էթ նի կա կան պատ կե րը՝ զանգ վա ծա-

29 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 89.
30 Idem., p. 43.
31 Idem., p. 46.
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յին վե րաբ նա կե ցումն ե րի արդ յուն քում տե ղի էր ու նե նում մեկ այլ բնա կա-
վայ րի էթ նի կա կան պատ կե րի փո փո խութ յուն։  Մաս նա վո րա պես՝ նոր հիմն-
վող բնա կա վայ րե րում մե ծա մաս նութ յուն պետք է կազ մեին վե րաբ նա կեց-
վող նե րը: Ակն հայտ էր դառ նում նաև օ տար մշա կույ թի առ կա յութ յու նը՝ աս-
սու րա կան հոգ ևոր ու նյու թա կան տի րույթ նե րում՝ կրո նում, ծի սա կան ա րա-
րո ղա կար գե րում, լեզ վում, ա վան դույթ նե րում, ճար տա րա պե տութ յու նում, 
բարձ րա քան դակ նե րում32 և  այլն:

 Նոր բնա կա վայ րե րում և  ա ռա վել ևս  ար քա յա կան ոս տա նի խո շոր քա-
ղաք նե րի շրջա կայ քում վե րաբ նա կեց վող նե րը ամ րաց վում էին հո ղին, ին չը 
մի տե սակ զսպիչ գոր ծո նի դեր պետք է խա ղար օր օ րի հզո րա ցող աս սու-
րա կան ռազ մա կան վեր նա խա վի ձգտումն ե րի նկատ մամբ: Ըստ Բ. Օ դե տի՝ 
տե ղա հան ված նե րի այս զանգ վածն ա մե նավ տան գա վորն էր: Ն րանք աս-
սու րա կան ար քա յի լո յա լութ յան դի մաց ստա նում էին ինք նա վա րութ յուն ներ, 
որն էլ աս տի ճա նա բար ա ռա ջաց նում էր աս սու րա կան հա սա րա կութ յան 
դժգո հութ յու նը:  Վե րաբ նա կեց ված բնակ չութ յու նը լո յալ էր մնում պե տութ-
յա նը։  Վեր ջի նիս դեմ պայ քա րից նա գրե թե ոչ մի շահ չու ներ, բա ցա ռութ յամբ 
այն հույ սից, որ մի օր հետ են վե րա դառ նա լու ի րենց հայ րե նիք33: Վե րաբ-
նա  կեց վող նե րից ո մանց ան գամ վի ճակ ված է ե ղել վեր բարձ րա նալ աս սու-
րա կան աս տի ճա նա վոր նե րի սան դուղ քով և  ձեռք բե րել իշ խա նա կան լծակ-
ներ, ինչ պես նաև տե ղա կան ու վար չա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նել34: 
 Հայտ  նի են, օ րի նակ,  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի ժա մա նակ Մա րաս տա-
նում իս րա յել ցի նե րի պե տա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու դեպ քե րը35: 

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ ա սո րես տան ցի նե րը հիմն ա կա նում նա խընտ-
րում էին տե ղա հա նութ յուն ներն ու վե րաբ նա կե ցումն ե րը կա տա րել վե րաբ-
նա կեց վող նե րի ըն տա նիք նե րով հան դերձ: Այս ա ռու մով Բ. Օ դե տը նշում է, 
որ ըն տա նի քի պա րա գա յում վե րաբ նա կեց ված մար դիկ չէին ձգտի փախ չել, 
իսկ աս սու րա կան բա նա կում ծա ռա յող նե րը ստիպ ված կլի նեն ան վե րա պա-
հո րեն են թարկ վել աս սու րա կան հրա մա նա տա րութ յա նը:  Բա ցի այդ՝ ըն տա-
նիք նե րով մար դիկ ա վե լի ա րագ կհար մար վեին նոր մի ջա վայ րին և ս տիպ-
ված կլի նեին լավ աշ խա տել, որ պես զի կե րակ րեն ու ա պա հո վեն նրանց 
բա րե կե ցութ յու նը: Անհ րա ժեշտ էր, որ նրանք լի նեին ի րենց հա րա զատ հա-
սա րա կա կան և մ շա կու թա յին մի ջա վայ րում36:  Նույ նիսկ ե րի տա սարդ տղա-
մարդ կանց ու կա նանց հա մար ձգտում էին հա մա պա տաս խան զույ գեր 
գտնել: Ա մուս նաց նե լով տե ղաբ նիկ նե րի կամ այլ վայ րե րից վե րաբ նա կեց-
ված նե րի հետ և,  ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, նրանց ամ րաց նե լով հո-
ղին՝ աս սու րա կան ար քա նե րը փոր ձում էին խառ նա մուս նութ յան մի ջո ցով 
վե րաբ նա կեց վող նե րին կտրել մայր հո ղից:  Վե րո շա րադր յալն իր հաս տա-
տումն է գտնում մի նա մակ-զե կու ցագ րում, որ տեղ Աշ շուր-մատ կա-տե րան 
ար քա յին տե ղե կացնում է, որ ա րա մեա ցի ե րի տա սարդ նե րի հա մար կին 
փնտրե լու գոր ծում խնդիր ներ են ծա գել:  Նա ար քա յից գու մար է խնդրում, 
32 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 55.
33 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 89.
34 Տե՛ս Ponchia S., Administrators and Administrated in Neo-Assyrian Times, in: Organization, Representation, 
and Symbols of Power in the Ancient Near East Proceedings of the 54th Rencontre Assyriologique Internationale at 
Würzburg 20–25 July 2008, ed. by G. Wilhelm, Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns, 2012, pp. 213-224.
35 Տե՛ս Galil G., Israelite Exiles in Media: A New Look at ND 2443, Vetus Testamentum, N 59, 2009, pp. 71-79.
36 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 24.
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որ պես զի նրանք կա րո ղա նան ա մուս նա նալ37: Իսկ  Սա մա լա յի/ Յո ւադ դիի 
ար քա  Պա նա մու վա II-ն38 իր ա րա մե րեն ար ձա նագ րութ յան մեջ նշում է, որ 
 Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը «ար ևել քի դուստ րե րին բե րեց արև մուտք և  
արև մուտ քի դուստ րե րին տա րավ ար ևելք»39 և  այլն:

Իր մեկ այլ նա մակ-զե կու ցագ րում Աշ շուր-մատ կա-տե րան ար քա յին տե-
ղե կաց նում է, որ տե ղա հան ված ա րա մեա ցի ռազ միկ նե րի հա մար, ո րոնք 
պատ րաստ վում էին աս սու րա կան բա նա կի հետ ար շա վի ել նել՝ նա խա տես-
ված անհ րա ժեշտ նյու թա կան բո լոր պա րա գա ներն առ կա են, բա ցա ռութ յամբ 
ա վա նակ նե րից, ո րոնց ձեռք բե րու մից հե տո, նույն պես կու ղար կի40:

4.  Քա ղաք նե րի դերն ու նշա նա կութ յու նը:
Ինչ պես ցույց են տա լիս փաս տե րը,  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ն Ա սո-

րես տա նում ա ռա ջինն էր, որ զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րի և վե-
րա բ նա կե ցումն ե րի քա ղա քա կա նութ յու նը դարձ րեց պե տութ յան ար տա քին, 
ինչ պես նաև տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան բաղ կա ցու ցիչ մա սը41: Վե-
րաբ նա կեց վող նե րի հա մար ա սո րես տան յան ար քա նե րը կա ռու ցում և վե-
րա կա ռու ցում էին քա ղաք ներ: Այս ա մե նը մեզ հա սա նե լի է ոչ միայն Թու-
կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի ար ձա նագ րութ յուն նե րից, այլև բա վա կա նին լավ 
կեր պով հաս տա տագր վում է հնա գի տա կան պե ղումն ե րի արդ յունք նե րով42: 
 Չնա յած որ զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն ներն ու վե րաբ նա կե ցումն ե րը 
ու նեին լուրջ քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յուն, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանց հեն քը 
տնտե սա կան էր, և Ա սո րես տա նին ա ռա ջին հեր թին անհ րա ժեշտ էր եր կիրը 
հզո րաց նել տնտե սա պես:

Ի տար բե րութ յուն իր նա խորդ նե րի,  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը սկսում 
է հազ վա դեպ կի րա ռել քա ղաք նե րի ա վեր ման մե թո դը, ո րը հիմն ա կա նում 
փո խա րին վում է զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րով ու վե րաբ նա կե ցում-
նե րով, իսկ վեր ջին ներս էլ ի րենց հեր թին ու նեին քա ղա քա կան և տն տե սա-
կան մեծ նշա նա կութ յուն43: Ն վաճ ված ու ա վեր ված քա ղաք նե րը վե րա կանգն-
վում էին, կա ռուց վում էին նո րե րը: Ն վաճ ված քա ղաք նե րի նկատ մամբ վար-
վող քա ղա քա կա նութ յան մի շարք մե թոդ նե րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել այն 
մո տե ցու մե րը, ո րոնք կի րառ վում էին այս կամ այն քա ղա քի բնակ չութ յան 
նկատ մամբ: 

Ա) Ն վաճ ված տա րածք նե րում ամրապնդվելու հա մար աս սու րա կան ար-
քա նե րը ձգտում էին դրանք կցե լ Ա սո րես տա նին կամ գցել ի րենց ազ դե-
ցութ յան տակ, այս իսկ պատ ճա ռով նրանց հա մար մեծ նշա նա կութ յուն էին 
ստա նում նվաճ ված տա րածք նե րի քա ղաք ներն ու ամ րոց նե րը, ո րոնք պետք 

37 Տե՛ս Saggs H. W. F., The Nimrud Letters, 1952, Cuneiform Texts from Nimrud V, Wiltshire, 2001, ND 2725; 
Luukko M., The Correspondence of Tiglath-pileser III and Sargon II from Calah/Nimrud, States Archives of Assyria, 
vol. XIX, Helsinki, 2012, N 18.
38 Տե՛ս Lipiński E., The Arameans: their Ancient History, Culture, Religion, Sterling, 2000, p. 243 ff.
39 Oded B., op. cit., p. 27.
40 Տե՛ս Saggs H. W. F., op. cit., ND 2643; Luukko M., op. cit., N 17.
41 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 33; Ցականյան ռ., Զանգվածային վերաբնակեցումների քաղաքականությունը 
…, էջ 48:
42 Տե՛ս Parker B. J., Archaeological Manifestations of Empire: Assyria’s Imprint on Southeastern Anatolia, AJA, N 
107/4, 2003, pp. 525-557.
43 Oded B., op. cit., p. 63.
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է վե րած վեին ռազ մաստ րա տե գիա կան կար ևոր հե նա կե տե րի: Ել նե լով այս 
կամ այն տնտե սա կան ու քա ղա քա կան նկա տա ռումն ե րից՝ ո րոշ քա ղաք նե-
րին ան գամ ինք նա վա րութ յուն էր շնորհ վում: 

Ինք նա վա րութ յուն ստա ցած քա ղաք նե րը հա վա տար մութ յան եր դում էին 
տա լիս Ա սո րես տա նի ար քա յին և  պար տա վոր վում կա նո նա վոր հար կեր վճա-
րել44, հա կա ռակ պա րա գա յում ար քան սպառ նում էր տե ղա հա նել նրա բնակ-
չութ յա նը45: Տ յու րո սի ար քա  Խի րամ II-ը ըն դու նում է աս սու րա կան գե րիշ խա-
նութ յու նը և մն ում գա հին46, սա կայն քիչ անց մենք Տ յու րո սի գա հին տես նում 
ենք  Մե տան նա/ Մա տան II-ին47: Տ յու րոսն ըն դու նեց աս սու րա կան գե րիշ խա-
նութ յու նը՝ միա ժա մա նակ պահ պա նե լով ինք նա վա րութ յու նը: Պատ ճառ ներն 
այս տեղ եր կա կի բնույթ էին կրում. ըստ եր ևույ թին ա սո րես տան ցի նե րը հնա-
րա վո րութ յուն չու նեին քա ղա քը նվա ճել, կամ այն եր կար ժա մա նակ պա շար-
ման տակ պա հել և  ա մե նա կար ևո րը՝ Տ յու րո սը հե տա գա յում կա րող էր հան-
դի սա նալ որ պես ծո վա յին առևտ րի հիա նա լի միջ նորդ: Ա մե նայն հա վա նա-
կա նութ յամբ սրանք էին այն պատ ճառ նե րը, որ Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա 
III-ն  ինք նա վա րութ յուն շնոր հեց քա ղա քին48: Ն մա նա տիպ մի օ րի նակ կա րող 
է լի նել նաև  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի և Բիթ- Կապ սիի երկ րի տի րա կալ 
 Բա տա նո ւի միջև ձեռք բեր ված հնա րա վոր պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը49:

Բ) Ո րոշ դեպ քե րում էլ տե ղա կան ար քան և  ար քա յա տոհ մը փո խա րին-
վում էր այլ ար քա յով կամ ա սո րես տան յան կա ռա վար չով50: Օ րի նակ՝ Բիթ- 
Խում րիի (Իս րա յել) ար քա  Պե քան դա վադ րութ յան զոհ գնաց ա մե նայն հա-
վա նա կա նութ յամբ՝ աս սու րա կան մի ջամ տութ յամբ և ն րա փո խա րեն Թու-
կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը գահ բարձ րաց րեց  Հո սիա յին51: Աշ կա լո նում, 
ակն հայ տո րեն նույն պես ա սո րես տան յան մի ջամ տութ յամբ՝ գա հըն կեց ար-
վեց  Մե տին տին և  գահ բար ձաց վեց  Ռու կիբ տը52:  Գա զա յի ար քա  Խա նու նուն 
թողն վեց գա հին այն դեպ քում, երբ նրա ամ բողջ ըն տա նի քը տե ղա հան վեց53: 
 Գա զա յում ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ ստեղծ վեց աս սու րա կան առևտ-
րա կան կենտ րոն, ո րով հան դերձ հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան վե րահս կե լու 
ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նի առևտ րա կան ու ղի նե րը:  Գա զա յի նվաճ ման ա ռու-
մով Ս.  Հոլ լը վե յը նշում է, որ Ե գիպ տո սի հետ միա կող մա նի տնտե սա կան 
44 Տե՛ս Cogan M., Imperialism and Religion: Assyria, Judah and Israel in the Eighth and Seventh Centuries B.C.E., 
Society of Biblical Literature and Scholars Press 19, Missoula, Montana, 1974: p. 44ff.; հմմտ. Քոսյան Ա., Տուն 
Թորգոմայ (առասպել և իրականություն), Եր., էջ 14-15:
45 Տե՛ս Parpola S., Watanabe K., Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, SAA, vol. II, Helsinki, 1988, N 1 (Շամշի-
Ադադ V-ի և Բաբելոնիայի արքա Մարդուկ-զաքիր-շումի I-ի միջև), N 2 (Աշշուր-նիրարի V-ի և Բիթ-Ագուսիի 
տիրակալ Մատիիլուի միջև` Lipiński E., op. cit., p. 216f.):
46 Տե՛ս RINAP 1, N 47, rev. 6-13; Na’aman N., Tiglath-pileser III’s Campaigns against Tyre and Israel (734-732 B.C.), 
Tel Aviv, N 22, 1995, pp. 268-278; Culican W., Phoenicia and Phoenician Colonization, CAH, III/2,1991, p. 468f.
47 Տե՛ս RINAP 1, N 47, rev. 16; Culican W., op. cit., p. 469.
48 Տե՛ս Weippert M., Zur Syrienpolitik Tiglathpilesers III, in H. J. Nissen and J. Renger (eds.), Mesopotamien und 
seine Nachbarn, NXXV,1982, S. 399.
49 Տե՛ս RINAP 1, N 7,ll. 10- 12. 
50 Տե՛ս Քոսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 14:
51 Տե՛ս RINAP 1, N 42, ll. 15-19; Dubovský P., Tiglath-pileser III’s Campaigns in 734-732 B.C.: Historical Background 
of Isa 7; 2 Kgs 15–16 and 2 Chr 27–28, Biblica, N 87, 2006, pp. 153-170; Mitchell T. C., Israel and Judah from the 
Coming of Assyrian Domination until the Fall of Samaria, and the Struggle for Independence in Judah (c. 750-700 
B.C.), CAH, III/2, 1991, p. 335.
52 Տե՛ս RINAP 1, N 21, ll. 12-16, N 22,ll. 8-13; Mitchel T. C., op. cit., p. 334; Weippert M., op. cit., p. 397f.
53 Տե՛ս RINAP 1, N 48, ll. 14-16; Uehlinger C., Hanun von Gaza und seine Gottheiten auf Orthostatenreliefs 
Tiglatpilesers III, in U. Hübner and E. A. Knauf (eds.), Kein Land für sich allein: Studien zum Kulturkontakt in Kanaan, 
Israel/Palästina und Ebirnâri für Manfred Weippert zum 65. Geburtstag (Orbis Biblicus et Orientalis 186), 2002, pp. 
92-125.
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հա րա բե րութ յուն նե րի դուռն ար դեն ա մուր փակ ված էր54:
Որ պես կա նոն՝ առևտ րա կան խաչ մե րուկ նե րում գտնվող քա ղաք նե րի 

բնակ չութ յա նը գրե թե միշտ տե ղա հա նում էին և  վե րաբ նա կեց նում՝ փո խա-
րի նե լով Ա սո րես տա նի ար քա յին լո յալ բնակ չութ յամբ, ո րը հնա րա վո րութ յուն 
էր տա լիս ոչ միայն վե րահս կո ղութ յուն հաս տա տել առևտ րա կան այդ ճա-
նա պարհ նե րի նկատ մամբ, այլև ըն դար ձա կել Ա սո րես տա նի առևտ րա կան 
ա րեա լը: Եվ պա տա հա կան չէ նաև, որ  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը բա-
վա կա նին մեծ ու շադ րութ յուն էր դարձ նում Ար ևելյ ան Մի ջերկ րա կա նի երկր-
նե րին: 

Այս տեղ կա րե լի է եզ րա կաց նել ան գամ, որ Ա սո րես տա նի ծա վա լու մը դե-
պի վե րոնշ յալ տա րա ծաշր ջան ա ռա վե լա գույնս պայ մա նա վոր ված էր տնտե-
սա կան դրդա պատ ճառ նե րով: Այս ա ռու մով փաս տա ցի մեծ նշա նա կութ յուն 
էր ստա նում առևտ րա կան տա րան ցիկ ու ղի նե րի հան դեպ վե րահս կո ղութ յան 
սահ մա նու մը:  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը սկսեց ակ տի վո րեն մի ջամ տել 
փյու նիկյ ան քա ղաք նե րի ար տա քին և  ներ քին գոր ծե րին, դեռ ա վե լին, Ա սո-
րես տա նի տի րա պե տութ յան տակ գցե լով վե րո հիշ յալ տա րա ծաշր ջա նը՝ Ա սո-
րես տա նը վե րահս կո ղութ յան տակ էր վերց նում նաև Ե գիպ տո սի, Արևմտ յան 
Ա րա բիա յի ու Ար ևելյ ան Մի ջերկ րա կա նի և  վեր ջի նիս Ա սո րի քին ու  Փոքր 
Ա սիա յին կա պող տա րան ցիկ առևտ րա կան ու ղի նե րը: Իսկ մ. թ. ա. 729 թ. 
 Բա բե լո նիա յի նվա ճու մից և Հ յու սիս-արևմտ յան ի րա նա կան բարձ րա վան դա-
կում Ա սո րես տա նի դիր քե րի ամ րապն դու մից հե տո Ա սո րես տանն իր վե րահս-
կո ղութ յան տակ էր վերց նում նաև այն կար ևո րա գույն հան գույ ցը, որ տեղ 
խաչ վում էին «Ար ևելք-Արև մուտք» տա րան ցիկ առևտ րա կան ու ղի նե րը55: 

Ինչ վե րա բե րում է Ու րար տո ւի հետ սահ մա նա յին շրջան նե րին, կար ծում 
ենք՝  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ի քա ղա քա կա նութ յան շար ժա ռիթ նե րը 
ա ռա վե լա գույնս քա ղա քա կան էին:  Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա III-ը նվա ճե-
լով Ա սո րես տա նի և Ու րար տո ւի սահ մա նա մերձ Ուլ լու բա երկ րա մա սը՝ կա-
տա րում է զանգ վա ծա յին վե րաբ նա կե ցումն եր56 և  հա կա ռա կը, ջախ ջա խե լով 
հա կաա սո րես տան յան խմբա վոր մա նը՝ նա տե ղա հա նեց 72.950 մարդ57: 

Գ) Եր րորդ և  ա ռա վել հա ճախ հան դի պող դեպ քը որ ևէ կոնկ րետ բնա-
կա վայ րից բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յունն ու հսկա յա ծա վալ 
տե րութ յան այլ շրջան նե րում վե րաբ նա կե ցումն էր և  հա կա ռա կը: Աս սու րա-
կան ո րոշ քա ղաք նե րում ան գամ՝ գո յութ յուն են ու նե ցել հատուկ նա խա-
տես ված թա ղա մաս եր, ո րոն ցում վե րաբ նա կեց վել են կոնկ րետ էթ նո սին 
պատ կա նող խմբեր:

Որ պես կա նոն՝ տե ղա հան ված բնակ չութ յա նը վե րաբ նա կեց նում էին 
կենտ րո նա կան և  նա հան գա յին խո շոր վար չա կան կենտ րոն նե րում և ն րանց 
շրջա կայ քում, ինչ պես նաև ռազ մա վա րա կան մեծ նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
քա ղաք նե րի մոտ58:  Բա վա կա նին մեծ նշա նա կութ յուն ու նեին կար ևո րա գույն 
առևտ րա կան ճա նա պարհ նե րի վրա կա ռուց վող նոր քա ղաք նե րը59:
54 Տե՛ս Holloway S. W., Aššur is King! Aššur is King! Religion in the Exercise of Power in the Neo-Assyrian Empire, 
Brill, 2002, p. 192; Grayson A. K., Assyria: Tiglath-pileser III to Sargon II (744-705 B.C.), p. 77.
55 Տե՛ս Holloway S. W., op. cit., p. 400.
56 Տե՛ս RINAP 1, N 13, l. 12, N 37, ll. 16-43.
57 Տե՛ս RINAP 1, N 9, ll. 8-12.
58 Տե՛ս Parker B. J., op. cit., p. 541.
59 Տե՛ս Oded B., op. cit., pp. 55-67.
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 Զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րի հա մար մեծ նշա նա կութ յուն պետք 
է ու նե նա յին նաև աս սու րա կան ար քա յա կան և նա հան գա յին ճա նա պարհ-
նե րը:  Քան զի, դա տե լով ա սո րես տան յան վի ման կար նե րից, պե տութ յու նը 
հա ճախ տե ղա հան ված ըն տա նիք նե րին անվ տանգ և  ա պա հով վե րաբ նա-
կեց ման վայր հասց նե լու հա մար տրա մադ րել է տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ 
(Ն կար 1, 1a): Ա ռա վել զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րի դեպ քում պե-
տութ յու նը հաս կա նա լիո րեն չէր կա րող լիար ժե քո րեն կա տա րել այդ խնդի-
րը: Ա սո րես տան յան ո րոշ բարձ րա քան դակ նե րից եր ևում է, որ նման դեպ քե-
րում տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ տրա մադր վել են կա նանց և  ե րե խա նե րի 
տե ղա փո խութ յան հա մար, իսկ տղա մար դիկ հետ ևել են նրանց հե տիոտն: 
Ն մա նա տիպ տե ղա հա նութ յուն նե րի հա մար բնա կա նա բար անհ րա ժեշտ էր 
ու նե նալ նաև բա րո րակ նա հան գա յին ու ար քա յա կան ճա նա պարհ ներ60:  Բա ցի 
վե րո շա րադր յա լից, գտնում ենք նաև, որ բա վա կա նին մեծ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վել ե ղա նա կա յին պայ ման նե րին:  Հետ ևե լով Թու կուլ տի-ա պիլ-Է շար րա 
III-ի ար շա վանք նե րի աշ խար հագ րութ յա նը, կա րե լի է են թադ րել, որ ֆի զի-
կա-աշ խար հագ րա կան ու բնակ լի մա յա կան տար բեր պայ ման ներ ու նե ցող 
տա րա ծաշր ջան նե րից ի րա կա նաց ված տե ղա հա նութ յուն նե րը կա տար վել են 
տար բեր ե ղա նակ նե րի ըն թաց քում և  այլն: Վե րաբ նա կեց վող նե րի շա րաս յու-
նե րի անվ տան գութ յունն ու սնուն դը պար տա վոր էին ա պա հո վել այն նա-
հան գա պե տե րը, ո րոնց նա հան գի տա րած քով անց նում էին նրանք:

 Բա վա կա նին խո սուն է նաև զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րի ու 
վե րաբ նա կե ցումն ե րի թվա բա նութ յու նը: Ըստ Բ. Օ դե տի հաշ վարկ նե րի՝ ամ-
բողջ  Նոր-ա սո րես տան յան ժա մա նա կաշր ջա նում՝ ընդ հա նուր առ մամբ ար-
ձա նագր վել է 157 ամ բող ջա կան տե ղա հա նութ յուն և  տար վել է 4.400.000 
մարդ, ո րից 37 դեպ քը 368.543 մար դով բա ժին է հաս նում Թու կուլ տի-ա-
պիլ-Է շար րա III-ի ժա մա նա կաշր ջա նին61: Ի տար բե րութ յուն իր նա խորդ նե-
րի ներ կա յաց րած տե ղա հա նութ յուն նե րի մա սին տվյալ նե րի, Թու կուլ տի-ա-
պիլ-Է շար րա III-ի ներ կա յաց րած թվերն ա ռա վել ի րա կան են թվում: Թ վե րի 
կլո րաց ման սկզբուն քը գրե թե բա ցա կա յում է և  կար ծես թե ա ռա վե լա պես 
տուրք է տրված նրանց ճշգրիտ ներ կա յաց ման սկզբուն քին: Ար ձա նագ րութ-
յուն նե րում առ կա են ինչ պես մեծ, այն պես էլ փոքր թվեր՝ 6208, 588, 554, 
458, 25262 և  այլն:  Հայտ նի է նաև նույն ար քա յի օ րոք կա տար ված 19 այլ 
բնա կա վայ րի տե ղա հա նութ յուն նե րի փաստ, ո րոնց բնակ չութ յան թի վը սա-
կայն հայտ նի չէ: Ե թե մենք փոր ձենք այդ ամ բող ջա կան 157 դեպ քը մաս-
նա տենք ա ռան ձին դեպ քե րի, ինչ պես ներ կա յաց ված է Բ. Օ դե տի աշ խա-
տութ յան վեր ջում զե տեղ ված հա վել վա ծում63՝ ա պա ստաց վում է 571 դեպք՝ 
485 քա ղաք նե րից, ո րոն ցից միայն 171-ը վե րա բե րում է Թու կուլ տի-ա պիլ-
Է շար րա III-ի ժա մա նա կաշր ջա նին: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև վնաս ված ար-
ձա նագ րութ յուն նե րի քա ղաք նե րի կամ երկ րա մա սե րի ա նուն նե րը ՝ այս թի վը 
կա ճի: Ուս տի անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում սույն աշ խա տան քի վեր ջում կցել 
զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ յուն նե րի ու վե րաբ նա կե ցումն ե րի ցան կը, որ-

60 Տե՛ս Kessler K., “Royal Roads” and other Question of the Neo-Assyrian Communication System, in Parpola S. and 
Whiting R. M. (eds.), Assyria 1995, Helsinki, 1997, pp. 129-136.
61 Տե՛ս Oded B., op. cit., p. 20 n. 5.
62 Տե՛ս RINAP 1, N 14, ll. 5-10.
63 Տե՛ս Oded B., op. cit., pp. 116-135.
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տեղ ներ կա յաց նում ենք տե ղա հա նութ յուն նե րի են թարկ ված 141 ա նուն բնա-
կա վայր (Աղ ու սակ 1, 2), ո րից 76 վե րաբ նա կեց վել է:  Հարկ է նշել նաև, որ 
Բ. Օ դե տի ներ կա յաց րած թվե րը վե րա նայ ման լուրջ կա րիք ու նեն. բա վա կան 
է նշել, որ նրա մոտ բուն  Բա բե լո նիա յի տա րած քը հան դես է գա լիս որ պես 
մեկ ամ բող ջութ յուն:  Հետ ևա բար մեր հաշ վարկ ած ընդ հա նուր 571 և 171 
դեպ քե րը կա րող են փո փոխ վել:

Ամ փո փում
Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ հնա րա վոր է կա տա րել մի շարք ընդ հա-

նուր եզ րա կա ցութ յուն ներ. 
1.  Տե ղա հան ված բնակ չութ յան մեջ ա ռանձ նաց վում էին փոր ձա ռու ռազ-

միկ ներ, ո րոնք բա ժին էին հաս նում ար քա յին և  հա մալ րում ար քա յա կան 
գվար դիա յի շար քե րը:

2. Ա ռանձ նաց վում էին մաս նա գի տաց ված մարդ կանց խմբեր (ար ձա-
նագ րութ յուն նե րում նրանց մաս նա գի տա կան կազ մը բա վա կա նին խայ տաբ-
ղետ է՝ բարձ րաս տի ճան աս տի ճա նա վոր նե րից ընդ հուպ մինչև հո վիվ ու 
այ գե պան), ո րոնք բա ժին էին հաս նում քրմա կան դա սին և  մաս նա վո րա պես՝ 
Աշ շուր աստ ծո տա ճա րին:

3.  Տե ղա հան ված նե րի մի մա սը բա ժին էր հան վում ար քա յա կան պա լա-
տին՝ բա ժան վե լով պա լա տա կան նե րի միջև:  Տե ղա հան ված բնակ չութ յու նից 
իր մաս նա բա ժինն է ու նե ցել նաև «ար քա յա կան պա լա տի շրջա կայ քը»: Այս 
պա րա գա յում, տե ղա հան ված նե րը կամ բա ժան վել են «պա լա տի շրջա կայ-
քի» ան ձանց, կամ էլ վե րաբ նա կեց վել են «ար քա յա կան պա լա տի շրջա կայ-
քում» և  ամ րաց վել հո ղին, որ պես հա կակ շիռ աս սու րա կան ռազ մա կան վեր-
նա խա վի նկրտումն ե րին:

4.  Տե ղա հան ված նե րի մի մասն էլ տրվում էր խո շո րա գույն քա ղաք նե րին, 
ինչ պի սիք էին Աշ շու րը,  Քա լա խը,  Նին վեն, Ար բե լան և  այլն:  Մեծ թիվ էր 
կազ մում տե ղա հան ված նե րի այն մա սը, ո րոնք պետք է վե րաբ նա կեց նեին 
լքված ու ան մար դաբ նակ բնակավայրերը, և  մաս նա վո րա պես այն քա ղաք-
նե րը, ո րոնք գտնվում էին սահ ման նե րի և  տա րան ցիկ առևտ րա կան ճա նա-
պարհ նե րի խաչ մե րուկ նե րում:

Աղյ ու սակ 1.

MDD - Oded B., Mass Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire, 
Wiesbaden, 1979.

HA - Helsinki Atlas of the Near East in the Neo-Assyrian Period. Eds. S. Par-
pola and M. Porter, Helsinki, 2001.

Aššūr –  վե րաբ նա կե ցու մը կա տար վել է բուն Ա սո րես տա նի տա րած քում:
? –  պետք է հաս կա նալ, որ վե րաբ նա կեց ման վայ րը նշված չէ ար ձա-

նա գ րութ յան մեջ, կամ վնաս ված է:
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 Տե ղա հա նութ յան 
վայ րը

MDD  Վե րաբ նա-
կեց ման 
 վայ րը

MDD Աղբ յու րը (Մ.թ .ա.)

1. Abdadāni (Bīt-Abdadāni) 
(HA, 7:D5)

37 ? ? RINAP 1, N 17:6 737

2. URUAbel-Beth-Ma’achah 
(HA, 7:C-D4-5)

20 KURAššūr (HA, 
28)

31 2 Kings, 15:29-30 738-737

3. URUAbrania (HA, 3-4) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
4. LÚAdilê (HA, 10:D3) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 

KURMa/Zamua 
(HA, 4:B5; HA, 

11:A1)

32, 36 RINAP 1, N 5:7 745

5. KUR/LÚAmatu (HA, 10:D3) 40/41 ? ? RINAP 1, N 47: 
obv. 8

729

6. URUAmlatte (HA, 10:D3) 40/41 KURUnqi (Pattinu) 
(HA, 2:C4)

24 RINAP 1, N 14:3 738

7. URUAmlilatu/Malilatu (HA, 
10:D3)

40/41 ? ? RINAP 1, N 47 
obv. 22

729

8. URUArâ (HA, 2:C-D4) 23 KURUlluba (HA, 
4:B4)

30 RINAP 1, N 13:7 738

9. KURAraquttu (HA, 12:A1) 37 ? ? RINAP 1, N 17:1 737
10. KURAriarma (Māt-

Tarlugallê) (HA, 12:A1)
37 ? ? RINAP 1, N 17:1, 8 737

11. KURAribi/Arubu (HA, 
9:C3)

42 ? ? RINAP 1, N 15:2 738-737

12. URUArpadda (Bīt-Agusi) 
(HA, 2:D4)

24 URUArqâ (HA, 
8:A2)

21 RINAP 1, N 55: ii 4 738-737

13. URUAstartu (HA, 8:B4) 20 ? ? RINAP 1, N 56:1 733
14. URUAšḫani (HA, 8:B1) 23 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:8 738
15. URUAššur-Iqīša (HA, 4:B4) 30 URUAššur-Iqīša 30 RINAP 1, N 39:29 739
16. URUAtinni (HA, 2:C-D4) 23 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:9 738
17. KURBābili (HA, 10:D4) 40/41 KURBarḫa(l)zi,and 

etc.
31/32 RINAP 1, N 5:5-11 745, 729

18. (LÚ)Bānītu (HA, 10:C-D4) 40/41 URUTu’immu 
(HA, 2:C5)

24 RINAP 1, N 14:7 738

19. URUBarbaz (HA, 3:C-E3) 29 URUBarbaz 29 RINAP 1, N 18:1 735
20. LÚBilu (HA, 11:B4) 40/41 URUTu’immu 24 RINAP 1, N 14:7 738
21. KURBīt-Amuk(k)āni (HA, 

16:A2)
40/41 KURAššūr 31 RINAP 1, N 39:11; 

N 51:16 
743, 731

22. KURBīt-Barrūa (HA, 
11:D3)

37/38 KURBīt-Barrūa 37/38 RINAP 1, N 17:5; 
N 51:20

737

23. KURBīt-Ḫamban (HA, 
11:C2)

37 KURBīt-Ḫamban, 
URUTil-karme

37, 
40/41

RINAP 1, N 17:5; 
N 51:20

737

24. KURBīt-Ḫumrî (HA, 7:C4) 20 KURAššūr, KURBīt-
Ḫumrî

31,20 RINAP 1, N 21:3; 
N 42:6

733

25. URUBīt-Ištar (HA, 11:C1) 37 URUBīt-Ištar 37 RINAP 1, N 15:6,9 738-737
26. URUBīt-Kapsi (HA, 11:C1) 37 URUBīt-Kapsi 37 RINAP 1, N 15:5,9 738-737
27. KURBīt-Matti (HA, 11:C1) 37 KURBīt-Matti 

(HA, 11:C1)
37 RINAP 1, N 15:6 738-737

28. KURBīt-Sangibūti (HA, 
11:B27)

37 URUṢimirra (HA, 
8:A2), URUTil-
karme (HA, 

2:D2)

23, 24, 
37

RINAP 1, N 51:20 744, 737

29. URUBīt-Sa […] (HA, 
10:D4)

X URUNiqqu (HA, 
17:A1)

x RINAP 1, N 17:9 737

Պ
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30. KURBīt-Š/Sa’alli (HA, 
10:D4)

40/41 ? ? RINAP 1, N 51:12 731

31. KURBīt-Šilāni (HA, 10:D4) 40/41 ? ? RINAP 1, N 51:12 731
32. KURBīt-Taranzāya (HA, 

11:C1)
37 KURBīt-Taranzāya 37 RINAP 1, N 17:5 737

33. KURBīt-Tazzakki (HA, 
11:C1)

37 KURBīt-Tazzakki 37 Oded 1979:120 737?

34. KURBīt-Urzakki (HA, 
11:C1)

37 ? 37 RINAP 1, N 47 obv. 
29, 34

744, 737

35. KURBīt-Zatti (HA, 11:C2) 37 KURBīt-Zatti 37 RINAP 1, N 7:3 744
36. KURBīt-Zualzaš (HA, 

11:C2)
37 KURBīt-Zualzaš 37 RINAP 1, N 17:5 737

37. KURBūdu (HA, 10:D4) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua 

KURṢimirra –
KURAššūr

32/36, 
21-31 

RINAP 1, N 5:7 745

38. KURBumame (HA, 2:D3) 23 KURAššūr 31 RINAP 1, N 13:9; 
31:5

738

39. KURBustus (HA, 11:C2) 36 ? ? RINAP 1, N 17:1 737
40. URUDaiqanša (HA, 3-4) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:4 735
41. LÚDamunu (HA, 16) 41/42 KURUnqi 24 RINAP 1, N 14:3 738

42. URUDania (HA, 3-4) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
43. URUDanziun (HA, 3) 29 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
44. URUDimašqa (KURBīt-

Ḫaza’ili, Ša-imērišu (HA, 
8:B3)

22 URUDimašqa 22 RINAP 1, N 20:17; 
14:10

738, 733

45. URUDuna/u (HA, 17:A1) X URUTu’immu 24 RINAP 1, N 14:6; 
26:6

738

46. LÚDunanu (HA, 16) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

32, 36 RINAP 1, N 5:6 745

47. URU?Dūr-Illatāya (HA, 
10-11)

40/41 KURAššūr 31 Oded 1979:122 745?

48. URUDūr-Kurigalzu (HA, 
10:D3)

40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

32, 36 RINAP 1, N 5:5; 
39:4

745

49. KURDēr (HA, 11:A3) 39 KURUnqi 24 RINAP 1, N 14:3-5 738
50. URUElinzašu (HA, 11:C-D) 38 URUElinzašu 38 RINAP 1, N 18:4 735
51. URUEllitarbi (HA, 2:C4) 24 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:9; 

31:4
738

52. URUElugia (HA, 3) 29 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
53. URUEusa (HA, 3) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
54. KURGalil (HA, 7:D4) 20 KURAššūr 31 2 Kings, 15:29-30 738-737
55. URUGilead (HA, 7:D4) 20 KURAššūr 31 RINAP 1, N 42:6 733-732
56. KURGizin(i)kissi (HA, 12) 37 KURAššūr 31 RINAP 1, N 41:7 744, 737
57. KURGukinnana (HA, 12) 37? ? ? RINAP 1, N 17:1 737
58. URUḪādara (HA, 8:B1) 22 ? ? Oded 1979:124 733-732?
59. KUR/URUḪamat (HA, 8:B1) 23 ku[...](?), 

KURUlluba
30 RINAP 1, N 13:10; 

14:12
738

60. URUḪar(a)bisinna (HA, 3) 29 URUTarzi (?) 
(HA,1:D4)

26 (?) RINAP 1, N 10:5; 
18:1

739, 735

61. URUḪasőr (HA, 7:C5) 20 KURAššūr 31 2 Kings, 15:29-30 734
62. URUḪatarikka (HA, 8:B3) 24 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:7 738
63. URUḪatatirra (HA, 2:C4) X KURUnqi x RINAP 1, N 26:3 738
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64. URUḪāzat/Gaza (HA, 7:C5) 20 ? ? RINAP 1, N 47: 
rev. 12

734

65. URUḪinatuna (HA, 7:C5) 20 ? ? RINAP 1, N 22:5 733
66. URUḪišta (HA, 3) 29 URUḪišta 29 RINAP 1, N 18:1 735
67. URUḪursagkalama (HA, 

10:D4)
40/41 URUḪursagkalama, 

URUḪuzarra (HA, 
2:C4)

40/41, 
24

RINAP 1, N 39:16 731

68. LÚIllilu (HA, 17:A1(?) 39(?) KURḪatti/e (HA, 
2:C4; )

21, 24 RINAP 1, N 14:5, 8 738

69. URUIppû (HA, 7:C4) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:4 735
70. URUIrgillu (HA, 2:C4; ) X KURUnqi x RINAP 1, N 26:3 738
71. URUIrmaya (HA, 3:B4) 22 ? ? Oded 1979:125 ?
72. URUY/Iaballu (HA, 10:D4) 40/41 ? ? RINAP 1, N 51:13 734 -733
73. URUY/Iaṭabi (HA, 3:B4) 23 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:8 738
74. URUY/Ianōḫ (HA, 7:D4) 20 KURAššūr 31 2  Թագ. 15:29-30 733 -732
75. URUKala’in (HA, 10:D4) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 

KURMa/Zamua
32, 36 RINAP 1, N 5:6 745

76. KURKarzibra (HA, 10:D4) 40/41 ? ? RINAP 1, N 17:1 737
77. KURKašpūna (HA, 8:A2) 21 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:5 738
78. URUKadeš (HA, 7:D4) 20 KURAššūr 31 2 Kings, 15:29-30 738-737
79. URUKunalia (HA, 2:C4) 24 URUKinalua – 

KURBābili
24, 

40/41
RINAP 1, N 12:6, 
11

738

80. LÚKapiru (URUDimašqa)
(HA, 8:B3)

22 ? ? RINAP 1, N 4:6; 47: 
obv. 6

745

81. URUKissik (HA, 16:B3) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

32, 36 RINAP 1, N 5:5-11 745

82. URUKulmadara (HA, 3:B3) X KURUnqi x RINAP 1, N 14:4 738
83. URUKuruṣṣâ (HA, 8:B) 22 ? ? RINAP 1, N 20:15 733
84. KUR/LÚLabdūdu (HA, 

11:A3)
40/41 KURAššūr, Que 

(HA, 2B4)
31, 26 RINAP 1, N 46:5; 

47: obv. 14
745

85. LÚLi’ta’u (HA, 10) 40/41 ? ? RINAP 1, N 4:6; 
39:12; 47 obv. 7

745

86. URULuqadaniša (HA, 3-4) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
87. URULuqia (HA, 3-4) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
88. KUR/LÚMādāia (HA, 12:A1) 37 ? ? RINAP 1, N 15:6; 

17: 6-9; 47: obv. 
32-42

738-737

89. URUMetuna (HA, 7:C-
D4-5)

20 ? ? RINAP 1, N 20:16 733

90. URUMelūgani (HA, 10) 40/41 KURḪatti 21, 24 RINAP 1, N 13:18 738
91. URU/LÚNakkabu (HA, 10) 40/41 URUṢimirra 21 RINAP 1, N 14:5; 

26:4
738

92. URU/LÚNaqru (HA, 10) KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

RINAP 1, N 5:6; 
46:8

745

93. URUNergal ...((HA, 
10:D4(?)

40/41 URUTu’immu 24 Oded 1979:129 738?

94. URUNikkur (HA, 11:B2) 37 URUNikkur 37 RINAP 1, N 6:9; 7:5 745-744
95. URUNiparia (HA, 11,12?) 37(?) ? ? Oded 1979:129 737?
96. URUNippur (HA, 10:E4) 40/41 KURAššūr 31 RINAP 1, N 39:5; 

51:9
745

97. KURNiqqu (HA, 17:A1) 39 KURNiqqu 39 RINAP 1, N 16:12; 
17:5

737

98. KURNiššāya (HA, 12:A1) 37 ? ? RINAP 1, N 41:7; 
47: obv. 30

737
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99. URUNuqudina (HA, 7:C-
D4-5)

23 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:7; 
30:4

738

100 URUPaḫḫaz (HA, 10) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

32, 36 RINAP 1, N 5:7 745

101 URU/LÚPalil-andil-māti (HA, 
10:D4)

X URUTu’immu 24 RINAP 1, N 14:7; 
26:6

738

102 KURParsua (HA, 11:B2) 37 KURAššūr, 

KURParsua
31, 37 RINAP 1, N 17:6; 

41:6
737

103 LÚPuqudu (HA, 16:B2) 40/41 KURAššūr(?) X RINAP 1, N 39:12; 
40:6; 47: obv. 13

743, 731

104 KURQin-Nippur (HA, 10) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

32, 36 RINAP 1, N 5:7 745

105 KURQirbutu (HA, 11:B3) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

32, 36 RINAP 1, N 5:6 745

106 URUQuda (HA, 3) 29 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
107 KURQ/Gutû/ê, (HA, 10) URUṢimirra RINAP 1, N 14:5; 

8:9
744

108 KURRa’usan (HA, 12:A1) 37(?) ? ? RINAP 1, N 47 
obv. 30

744, 737

109 KURRūa (HA, 10) 40/41 ? ? RINAP 1, N 16:6; 
47: obv. 32

737

110 URUSagbat (HA, 11/17?) 38/39 URUSagbat? 38/39 RINAP 1, N 35 ii 31 737
111 URUSakka (HA, 3-4) 29/30 ? ? RINAP 1, N 18:4 735
112 KURSaksukni (HA, 12:A1) 37(?) ? ? RINAP 1, N 17:1; 

47 obv. 31
737

113 LÚSangillu (HA, 2) 40/41 URUTu’immu 24 RINAP 1, N 14:7; 
26

738

114 KURSaqurri (HA, 9:A-D2) 42 ? ? RINAP 1, N 42:19; 
44:3; 48:24

733-732

115 URUSarrabānu (HA, 10) 40/41 ? ? RINAP 1, N 39:8; 
40:13; 47 obv. 15-16

743, 731

116 URUSarragitu (Birtu ša) 
(HA, 10)

40/41 KURḪatti 21/24 RINAP 1, N 13:16 738

117 URUSaruna (HA, 7:D4) 20 ? ? RINAP 1, N 43 ii 5 738
118 KURSiannu (HA, 8:A1) 21 KURUlluba, 

KURBābili- 
KURSiannu

30, 
40/41-21

RINAP 1, N 13:5; 
14:6

738

119 KURSilḫazu (HA, 11:D2) 39 ? ? RINAP 1, N47 
obv. 31

744, 737

120 URUSippar (HA, 11:D3) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 
KURMa/Zamua

32, 36 RINAP 1, N 5:5; 47 
obv. 11

745

121 KURSumurzu (HA, 11:A2) 39 KURSumurzu (?) 39 (?) RINAP 1, N 8:4-6; 
47 obv. 29, 34

744

122 URUSupurgillu (HA, 10) 40/41 (?) KURḪatti 21/24 RINAP 1, N 13:20; 
14:1

738

123 URUṢimirra (HA, 11:A2) 21 KURUlluba, 
KURBābili- 
URUṢimirra

30, 
40/41 
- 21

RINAP 1, N 14:6; 
26:5; 35 ii 12

738

124 URUṢibu/ar (HA, 10) 40/41 ? ? RINAP 1, N 15:12; 
17:8; 35 ii 28

738-737

125 KURŠ/Tikrakki (HA, 
12:A1)

37 (?) ? ? RINAP 1, N 17:8; 
41:9; 47 obv. 37

737

126 KURTabāl (HA, 1:D3) 26 URUTae (HA, 18) 24 RINAP 1, N 730 - 729 
127 LÚTanê (HA, 10) 40/41 KURBarḫa(l)zi, 

KURMa/Zamua
32, 36 RINAP 1, N 5:6 745
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128 URUTarbiṣu (HA, 4:C5) 40/41 ? ? RINAP 1, N 47 obv. 
18; 51:13

745, 731, 
729

129 URUTarlugallu 39 (?) URUTarmanazi? 40/41-24 Oded 1979:133 737(?)
130 URUTāsa (HA, 3:B2) 30 URUTāsa 30 RINAP 1, N 10:6; 

18
739, 735

131 URU/KURTenuquri 42 [...] ti-Aššūr 30 Oded 1979:133 733(?)
132 KURTubliaš (HA, 11:C4) 29 (?) ? ? RINAP 1, N 15:6; 

16:2; 47 obv. 29, 35
738-737

133 URUUlaya (HA, 3) 29 ? ? RINAP 1, N 18:5 735
134 KURUnqi (HA, 3:B2) 24 ? ? RINAP 1, N 12:3; 

43 ii 15; 49 obv. 
26-27

738

135 KURUrarṭu (HA, 4:B3) 30 ? ? RINAP 1, N 35 I 
23-24, 33; 47 obv. 
45; 49 obv. 3-5, 12

743, 735

136 URUUrimzan (HA, 17?) 39 (?) ? ? RINAP 1, N 41:7, 
47 obv. 30

744, 737

137 URUUsnû (HA, 8:A1) 21 KURUlluba, 
URUUsnû

30, 21 RINAP 1, N 13:5, 
14:6

738

138 KURUšqaqāna 37 ? RINAP 1, N 41:9, 
47 obv. 32

729

139 URUZakruti (HA, 12:A2) 37 URUZakruti 37 RINAP 1, N 17:6; 
47 obv. 30; 36

737

140 KURMā/Zamua (HA, 8: A1) 36 KURAššūr 31 RINAP 1, N 5:10 745
141 URUZitanu (HA, 2: D4) 23 KURUlluba 30 RINAP 1, N 13:9; 

31:4; 43 ii 22
738

Աղյ ու սակ 2.
Աշ խար հագ րա կան տե ղադ րութ յուն

ԱՍՈՐԵՍՏԱՆ – 31
Աշ խար հագր. 
տե ղադ րութ-

յուն

Հս. 
-արմ.

Արև-
մուտք

Հվ. 
-արմ.

Հ յու սիս Հս.-
արլ.

Ար ևելք  Հա րավ Հվ. –  
արլ.

Oded’s Area 25, 26 19 – 
23, 42

29, 30 30, 33 34, 36-38 40/41 35, 39 
-40/41

HA 1- 2, 18 2, 3, 
24-27

7-8, 
13- 14

2-3, 19 4-5 11-12, 28-
29

10, 33 11, 17

 Տա րա ծաշր ջան,

Երկր ներ

Ա նա– 
տո լիա

 Սի– 
րիա, 
Eber 
nāri

 Լե– 
վանտ, 
Իս րա– 

յել, 
 Հու դա

 Հայ-
կա կան 
լեռ նաշ– 
խարհ

ՈՒ-
րար– 
տու

Հ յու սի– 
սա յին 

 Զագ րոս, 
 Մա րաս– 

տան

 Բա բե– 
լոն

Է լամ, 
 Բա-

բե– լո-
նիա
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Ն կար 1.  Բա բե լոն քա ղա քի բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յու նը  Թիգ լաթ-պա լա սար III-ի օ րոք:  Քա լախ, 
 Թիգ լաթ-պա լա սար III,  Կենտ րո նա կան պա լատ, B.M., ANE 118882 (Unger E, Die Reliefs Tiglatpilesers III. 

Aus Nimrud, Publikationen der Kaiserlich Museen, V, Konstantinopel, 1917, Tafel VI, Nr. 2-3).

Ն կար 1a. Դր վագ նկար 1-ից, ա ռա ջին պլա նում՝  
բա բե լա ցի ըն տա նի քը կառ քով դուրս է գա լիս քա ղա քից: 

 ռուս լան Ա.  Ցա կան յան –  գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի 
ո լորտն ընդգր կում է  Հին Ա ռա ջա վոր Ա սիա յի ու  Հայ կա կան լեռ նաշ-
խար հի երկր նե րի ու պե տա կան կազ մա վո րումն ե րի պատ մութ յան 
ու մշա կույ թի տար բեր բնա գա վառ նե րը:  Հե ղի նակել է մեկ մե նագ-
րութ յուն («Էթ նո քա ղա քա կան տե ղա շար ժե րը  Մեր ձա վոր Ար ևել քում 
և  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում մ.թ.ա. VII-VI դդ.», Եր., 2018) և  շուրջ 
եր կու տասն յակ գի տա կան հոդ ված:
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Summary

THE INTERNAL FEATURES OF THE POLICY OF MASS DEPORTA-
TIONS AND RESETTLEMENTS IN ASSYRIA 

During the reign of Tiglath-Pileser III (745-727 B.C.)

Ruslan A. Tsakanyan

Key words – Assyria, Tiglath-Pileser III, mass deportation, 
settlement, internal policy, Mesopotamia, Babylon, Urartu.

In this paper we discuss the application of the policy of deportations and 
resettlements in Assyria. This application of this policy begins in Assyria as a 
result of the military and political reforms of Tiglath-Pileser III (745-727B.C.). 
An opinion is expressed in the article that that policy was borrowed from Ura-
rtu. 

What concerns the application of the policy ofnasāḫu, the author tries to 
bring it into line with a corresponding policy (agency) of a later period. He comes 
to the conclusion, that the whole responcibility for that policy was concen-
trated in the hands of the “rab ummâni” agency and was carried out through 
“lúmušarkisu”. In all probability the functions of “rab ummâni” were similar to 
those of “hazarapati” in Iran of Achaemenid and Armenia of Arsacid dynasty 
and to those of “χιλίαρχος” mentioned in the Greek sources.

The application of the policy of nasāḫuin Assyria had serious political and 
economic motivations (one paid especially a serious attention to installing of a 
control on the Assyrian part on the trade roads).

One paid also serious attention to the question of resettlement of the de-
ported population:

In the deported population the experienced warriors were divided from the 
rest, who were given to the king and complemented the lines of the royal guard.

One divided from the rest of the deported population a group of experienced 
(professional) people (in the manuscripts we have very heterogeneous informa-
tion about these people among who we find high-ranking officials up to shep-
herds and gardeners), who were given to the stratum of pagan priests, espe-
cially they were given to the temple of God Aššur.

One part of the deported people was given to the royal court who the 
royal officials divided between themselves. His share in the deported population 
had also the environment of the royal palace which had a firm place in the land 
and was a kind of a balance to the Assyrian military upper class.

 The last part of the deported population was given to the bigger cities (Aššur, 
Calah, Nineveh, Arbail). 

In the course of the massive resettlements the ethnic picture of each con-
crete region was changed, of course, and the possibility of an uprising on the 
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part of those resettled became less probable, this happened, of course, in case 
of the presence of strong military forces. But the decay of the same military 
forces was, of course, to lead a catastrophic situation, the decline of Assyria.

Резюме

ВНУТРЕННИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ МАССОВЫХ 
ДЕПОРТАЦИЙ И ПЕРЕСЕЛЕНИЙ В АССИРИИ 

Во время правления Тиглатпаласара III (745-727 гг. до н. э.)

Руслан А. Цаканян

Ключевые слова – Ассирия, Тиглатпаласар III, массовые 
депортации, переселения, внутренняя политика, Месоптамия, 
Вавилон, Урарту.

В данной статье исследуется политика депортаций и переселений в 
Ассирии. Применение этой политики в Ассирии начинается в результате 
военных и политических реформ Тиглатпаласара III (745-727 гг. до н. э.). В 
статье выражено мнение, что эта политика была заимствована из Урарту. 

Что касается применения политики nasāḫu, автор пытается привести ее в 
соответствие с политикой более позднего периода. Он приходит к выводу, что 
вся ответственность за эту политику была сосредоточена в руках агентства 
“rab ummâni” и осуществлялась через “lúmušarkisu”. По всей вероятности, 
функция “rab ummâni” была подобна функции “hazarapati” в Ахеменидском 
Иране и Аршакидской Армении и “χιλίαρχος” из греческих источников.

Применение политики nasāḫu в Ассирии имело серьезные политические 
и экономические мотивы (особое внимание уделялось установлению 
контроля на торговых путях). 

Серьезное внимание уделено также вопросу переселения депортиро-
ванного населения:

1. Опытные воины отделялись от депортированного населения и 
дополняли ряды королевской гвардии.

2. Часть депортированного населения, в основном группы опытных 
(профессиональных) работников (в рукописях очень разнородная информация 
об этих людях, среди которых мы находим от высокопоставленных 
чиновников до пастухов и садовников), были отданы храму Бога Ашшура.

3. Еще одна часть депортированных людей была передана королевскому 
двору. 

4. Последняя часть депортированного населения была передана более 
крупным городам (Ашшур, Калах, Ниневия, Арбела/Эрбиль).

В ходе массовых переселений изменилась этническая картина каждого 
конкретного региона. 
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